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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) 
 

Άξονας 1: Καλύτεροι τρόποι διαβίωσης  
 
Υποάξονας 1.1 Υγιεινοί τρόποι ζωής  
 

1. Συνιστούμε η ΕΕ να παράσχει επιδοτήσεις για τη βιολογική γεωργία, 
συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για τα βιολογικά φυτοφάρμακα, ώστε τα 
βιολογικά προϊόντα να καταστούν πιο προσιτά από οικονομική άποψη. 
Επιπλέον, η εκπαίδευση των γεωργών στη βιολογική και βιώσιμη γεωργία 
πρέπει να υποστηρίζεται από την ΕΕ, ενώ οι μονοκαλλιέργειες θα πρέπει να 
αποφεύγονται. Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις βιολογικής παραγωγής, 
οι μη εντατικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι εκμεταλλεύσεις με βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού θα πρέπει να λάβουν στήριξη, ώστε να γίνουν πιο 
ανταγωνιστικές.  

 
Η επιδότηση των βιολογικών προϊόντων θα βελτιώσει την οικονομική 
προσιτότητά τους. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα σουπερμάρκετ με βραχύτερες 
αλυσίδες εφοδιασμού και να στηρίξουμε τους μικρότερους γεωργούς 
παρέχοντάς τους ευκαιρίες να εμπορευθούν τα προϊόντα τους. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, διευκολύνεται η πρόσβαση σε πιο φρέσκα προϊόντα. Επιπλέον, οι 
χαμηλές τιμές των μη βιολογικών προϊόντων δεν αντικατοπτρίζουν την 
ενδεχόμενη ζημία που προκαλείται. 
 
 

2. Συνιστούμε την υποστήριξη της καινοτομίας στην κάθετη γεωργία με 
επενδύσεις από την ΕΕ. 

 
Η κάθετη γεωργία επιτρέπει την εξοικονόμηση χερσαίων εκτάσεων, οι οποίες 
θα μπορούσαν εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν για τη δασοκομία. Επίσης, 
δεν απαιτεί φυτοφάρμακα, γεγονός που μας επιτρέπει να παράγουμε 
περισσότερα βιολογικά τρόφιμα. Επιπλέον, δεν επηρεάζεται από κακές 
καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι όλο και πιο συχνές εξαιτίας της κλιματικής 
αλλαγής, και επιτρέπει βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού.  
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3. Η ΕΕ θα πρέπει να καθορίσει ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα και την 
ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, καθώς και για τη χρήση εποχιακών τροφίμων 
στα σχολικά κυλικεία. Ως εκ τούτου, τα υγιεινά συστατικά για τα σχολικά 
κυλικεία θα πρέπει να επιδοτούνται, με σκοπό την εξασφάλιση οικονομικά 
προσιτών και υψηλής ποιότητας τροφίμων για τους μαθητές.  

 
Οι συνήθειες αποκτώνται σε νεαρή ηλικία και στη συνέχεια διαμορφώνουν τη 
στάση μας όσον αφορά την υγεία· συνεπώς, στα σχολεία θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται οι καλές συνήθειες, ώστε οι μαθητές να μπορούν να 
μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις στην οικογένειά τους. Είναι επίσης θέμα 
κοινωνικής δικαιοσύνης: όλοι οι πολίτες στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν δικαίωμα 
σε καλό φαγητό στα σχολεία.  
 
 

4. Συνιστούμε επενδύσεις σε νέες ποδηλατολωρίδες και βελτίωση των 
υφιστάμενων, ώστε να καταστεί η ποδηλασία ασφαλής και ελκυστική. 
Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η κατάρτιση σχετικά με τους κανόνες οδικής 
κυκλοφορίας είναι ευρέως διαθέσιμη για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και για όσους δεν 
διαθέτουν άδεια οδήγησης. Οι παραγωγοί ηλεκτρικών ποδηλάτων θα πρέπει 
να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τους 
κινδύνους της ηλεκτρικής ποδηλασίας. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται 
νομική προστασία στους ποδηλάτες σε περίπτωση ατυχήματος με οχήματα 
(βλ. ολλανδικό κανονισμό). Υποστηρίζουμε ειδικές ζώνες χωρίς αυτοκίνητα 
στις πόλεις (χωρίς να ζημιωθούν οι εμπορικές περιοχές). Γενικά, πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα και περαιτέρω δικαιώματα στους ποδηλάτες και τους 
πεζούς έναντι των μηχανοκίνητων οχημάτων και να διασφαλιστεί 
παράλληλα η οδική ασφάλεια και η συμμόρφωση με τους κανόνες 
κυκλοφορίας.  

 
Αυτό είναι σημαντικό διότι η ποδηλασία έχει οφέλη για την ατομική και τη 
δημόσια υγεία, την ποιότητα του αέρα, τα επίπεδα θορύβου, το κλίμα και την 
κυκλοφορία στο κέντρο των πόλεων. Ποδηλάτες και πεζοί πρέπει να 
αισθάνονται ασφαλείς, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους από την αυξημένη 
χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ενίοτε, οι ποδηλατολωρίδες είναι ανύπαρκτες 
ή κακής ποιότητας.  
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5. Συνιστούμε την ένταξη της παραγωγής τροφίμων στη δημόσια εκπαίδευση. 
Πρέπει να επιδοτηθεί και να στηριχθεί η δημιουργία κήπων στα σχολεία, 
εφόσον είναι εφικτό, καθώς και τα αστικά έργα κηπουρικής σε δημόσιους 
και ιδιωτικούς χώρους. Η ανάγκη για χώρους πρασίνου, υδάτινες και 
υποστηρικτικές υποδομές πρέπει να αποτελεί μέρος των πλαισίων 
πολεοδομικού σχεδιασμού. Για παράδειγμα, πρώην χώροι στάθμευσης θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για «πρασίνισμα» ή κάθετη κηπουρική σε 
κτίρια, ή η συμπερίληψη χώρων πρασίνου θα μπορούσε να οριστεί ως 
προϋπόθεση για τη λήψη οικοδομικών αδειών. Ανταλλαγή καινοτόμων και 
βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη. 

 
Τα έργα κηπουρικής προάγουν την ανθεκτικότητα των πόλεων και των 
κατοίκων, φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και 
κοινωνικών ομάδων. Η επέκταση των χώρων πρασίνου βελτιώνει την ποιότητα 
ζωής, την ποιότητα του αέρα, την ψυχική και σωματική υγεία και το 
περιβάλλον.  
 
 

Υποάξονας 1.2 Περιβαλλοντική εκπαίδευση  
 

6. Συνιστούμε η ΕΕ να εκδώσει οδηγία που θα απαιτεί από τα προγράμματα 
αστικής ανάπτυξης να πληρούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, 
με στόχο να καταστούν οι πόλεις πιο πράσινες. Η οδηγία πρέπει να 
εφαρμόζεται σε ιδιωτικές και δημόσιες ιδιοκτησίες και χώρους, όπως τα νέα 
κτίρια που βρίσκονται υπό κατασκευή. Η οδηγία πρέπει να επιβάλλει 
ελάχιστα πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κτίρια και οι χώροι είναι 
όσο το δυνατόν πιο πράσινοι. Ο όρος «πράσινος» αναφέρεται εδώ στη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, στα 
χαμηλά επίπεδα εκπομπών CO2 και στην ένταξη των φυτών στα 
αρχιτεκτονικά έργα. 

 
Η επέκταση των χώρων πρασίνου στις πόλεις συμβάλλει ενεργά στη μείωση 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση των εκπομπών, όπως 
το CO2 και το όζον, που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των πολιτών. Οι 
επενδύσεις στην επέκταση των χώρων πρασίνου στις πόλεις συμβάλλουν στη 
βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων με μακροπρόθεσμα οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη. 
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7. Συνιστούμε η ΕΕ, με τη βοήθεια των κρατών μελών, να αναπτύξει, να εγκρίνει 
και να εφαρμόσει κοινό ευρωπαϊκό χάρτη για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, 
ο οποίος να απεικονίζει την πολυπλοκότητά τους. Ο χάρτης θα παρέχει στα 
κράτη μέλη ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη τακτικών εκστρατειών ενημέρωσης 
και κατάρτισης κατά τρόπο ώστε η πληροφόρηση να μεταδίδεται από όλους 
τους διαθέσιμους διαύλους μέσων ενημέρωσης, καθώς και μέσω μιας νέας 
ειδικής δικτυακής πύλης πληροφόρησης. Οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ και σε όλα τα επίπεδα, για την 
προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών.  

 
Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών υπονομεύει την 
αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εκστρατειών και επιβραδύνει τις 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πρόκλησης που συνιστά η 
κλιματική αλλαγή. Ο κοινός χάρτης θα προαγάγει τις συνέργειες μεταξύ των 
σχεδίων δράσης των κρατών μελών, διασφαλίζοντας ότι οι προσπάθειες θα 
έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Επιπλέον, θα διασφαλίσει τη συνεκτική και 
συνεπή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον αντίκτυπο καθημερινών 
ενεργειών, όπως τα μέσα μεταφοράς που επιλέγουν και η επεξεργασία των 
αποβλήτων. 
 

 

Άξονας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας  
 
Υποάξονας 2.1 Υγιές φυσικό περιβάλλον  
 
 

8. Συνιστούμε ένα διαβαθμισμένο ενοποιημένο σύστημα επισήμανσης το οποίο 
θα παρουσιάζει ολόκληρο το οικολογικό αποτύπωμα για κάθε διαθέσιμο 
προϊόν που αγοράζεται εντός της ΕΕ. Τα προϊόντα που προέρχονται από 
χώρες εκτός της ΕΕ πρέπει να τηρούν αυτό το σύστημα επισήμανσης με 
διαφανή τρόπο. Το σύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή κριτήρια 
επισήμανσης στα ίδια τα προϊόντα και να χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, 
έναν κωδικό QR που θα παρέχει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με 
το προϊόν.  

 
Οι πληροφορίες αυτές σχετικά με τον κύκλο ζωής του προϊόντος είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την ενδυνάμωση όλων των καταναλωτών εντός της 
ΕΕ όσον αφορά τις αγοραστικές τους ενέργειες. Κατά συνέπεια, οι πολίτες της 
ΕΕ θα λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις, ώστε να συμβάλουν στην προστασία 
του περιβάλλοντός τους. 
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9. Συνιστούμε να πραγματοποιηθούν περισσότερες οικονομικές επενδύσεις για 
τη διερεύνηση νέων, οικολογικών πηγών ενέργειας και, μέχρι τότε, να 
πραγματοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις σε υφιστάμενες βέλτιστες λύσεις 
παραγωγής ενέργειας. Συνιστούμε επίσης την ενημέρωση και την 
εκπαίδευση του ευρωπαϊκού κοινού όσον αφορά συγκεκριμένες πηγές 
ενέργειας, με πλήρη διαφάνεια. Συνιστούμε θερμά να ληφθούν υπόψη όλες 
οι οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της διαδικασίας παραγωγής 
ενέργειας τόσο για τη σημερινή γενιά όσο και για τις μελλοντικές. 

 
Τα πολύ υψηλά μας επίπεδα εκπομπών άνθρακα και άλλων τοξικών ουσιών 
από την παραγωγή ενέργειας υποβαθμίζουν το κλίμα και την ποιότητα του 
αέρα. Για την ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις συστάσεις των 
εκθέσεων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και με 
τους στόχους της COP 26, απαιτούνται περισσότερες έρευνες και επενδύσεις 
με σκοπό την επίτευξη κλιματικά ουδέτερης παραγωγής ενέργειας. 
 
 

Υποάξονας 2.2 Προστασία της βιοποικιλότητάς μας  
 
 

10.  Συνιστούμε τη δραστική μείωση των χημικών φυτοφαρμάκων και 
λιπασμάτων σε όλους τους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την 
επιβολή της εφαρμογής υψηλότερων κοινών προτύπων, την επιτάχυνση της 
έρευνας σχετικά με τις φυσικές εναλλακτικές λύσεις και την υποστήριξη της 
υιοθέτησης των νέων λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των 
γεωργών.  

 
Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα των εναλλακτικών λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων, τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούν ακόμη να 
χρησιμοποιηθούν από μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ως εκ τούτου, 
απαιτείται πιο συστηματική προσπάθεια για την εξεύρεση νέων λύσεων. Η 
έρευνα θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο με δημόσιες δαπάνες όσο και με 
υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να διαδοθούν γρήγορα σε ολόκληρη την 
ΕΕ. 
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11.  Συνιστούμε την επέκταση των προστατευόμενων περιοχών για τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας (συμπεριλαμβανομένων των θηλαστικών, των πτηνών, 
των εντόμων και των φυτών) και την ενίσχυση του κράτους δικαίου όσον 
αφορά την ανθρώπινη παρέμβαση στις περιοχές αυτές. Οι προστατευόμενες 
περιοχές δεν θα θεωρούνται απλώς ως «οάσεις», αλλά ως ένα συνεχές με 
πιο πράσινες αστικές περιοχές, σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ. 

 
Λόγω της αποψίλωσης των δασών, η βιοποικιλότητα πλήττεται σοβαρά. Ένας 
από τους κύριους τρόπους προστασίας της χερσαίας βιοποικιλότητας είναι η 
δημιουργία προστατευόμενων περιοχών. Ωστόσο, είναι δύσκολο να 
διατηρηθούν προστατευόμενες περιοχές κοντά σε πόλεις με προβλήματα 
ρύπανσης ή να αποφευχθούν ανθρώπινες παρεμβάσεις όταν ο περιβάλλων 
χώρος δεν είναι φιλικός προς τη φύση. Πρέπει να κάνουμε τους χώρους 
διαβίωσης πιο πράσινους και να τους εντάξουμε καλύτερα στη φύση που τους 
περιβάλλει. 

 
 

12.  Συνιστούμε τον αναπροσανατολισμό των γενικών επιδοτήσεων για τη 
γεωργία κυρίως σε έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της βιώσιμης 
γεωργίας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της φύσης και των 
εργαζομένων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με σαφή 
περιβαλλοντικά πρότυπα και να παρακολουθούνται αυστηρά. 

 
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί μόνο η βιώσιμη γεωργία, πράγμα 
που σημαίνει τον αναπροσανατολισμό των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται 
τώρα για τις γενικές επιδοτήσεις. Επιπλέον, η αποδοτικότητα των κονδυλίων 
που χρησιμοποιούνται μπορεί να αυξηθεί με την εστίαση σε έργα 
μετασχηματισμού και καινοτόμες λύσεις, αντί των ετήσιων πληρωμών. Ο 
οικολογικός αντίκτυπος των γεωργικών δραστηριοτήτων και των έργων θα 
πρέπει να παρακολουθείται καλύτερα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
εργατών πρέπει επίσης να θεωρούνται μέρος της βιωσιμότητας.  
 

13.  Συνιστούμε η ΕΕ να διασφαλίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό για τα φιλικά προς 
το περιβάλλον γεωργικά προϊόντα, θεσπίζοντας αυστηρότερα πρότυπα τόσο 
για τα ενωσιακά όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα, διασφαλίζοντας την 
ιχνηλασιμότητα, την επισήμανση και τον έλεγχο της ποιότητάς τους. 

 
Η χαμηλότερη παραγωγικότητα των βιώσιμων γεωργικών προϊόντων 
επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά τους ως προς το κόστος. Τα εισαγόμενα 
προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ίδια αυστηρά πρότυπα όσον 
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αφορά τον οικολογικό αντίκτυπο της παραγωγής τους. Χρειαζόμαστε αρχές 
ικανές να διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των εισαγόμενων γεωργικών 
προϊόντων. 

 
 

14.  Συνιστούμε ταχεία και μαζική αναδάσωση και δενδροφύτευση στην ΕΕ, 
μέσω της μεγιστοποίησης της χρήσης γης. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί στην αναδάσωση των δασών που αποτελούν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης ή καταστροφής και στη δενδροφύτευση των περιοχών με 
υποβαθμισμένο έδαφος. Θα πρέπει να προωθηθούν νέες, πιο υπεύθυνες 
λύσεις για την καλύτερη χρησιμοποίηση της ξυλείας, π.χ. αντικατάσταση των 
πλαστικών και άλλων χημικών υλικών, εξασφάλιση υψηλότερης ενεργειακής 
απόδοσης από τη βιομάζα, ανακύκλωση προϊόντων ξυλείας. 

 
Η αναδάσωση έχει σαφή θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στη 
βιοποικιλότητα γενικότερα. Ταυτόχρονα, πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερη 
ξυλεία για φωτιά, αλλά, όσον αφορά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
όπως για παράδειγμα τα υποκατάστατα πλαστικών, η χρήση ξυλείας είναι 
πρωταρχική. 
 
 
Υποάξονας 2.3 Ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα 
 
 

15.  Συνιστούμε την ταχεία και προοδευτική κατάργηση των μη βιώσιμων 
μορφών συσκευασίας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών 
συσκευασιών και άλλων μη βιοαποδομήσιμων υλικών. Προτείνουμε να 
επιτευχθεί αυτό με την παροχή οικονομικών κινήτρων σε εταιρείες που 
μεταβαίνουν σε πλήρως βιοαποδομήσιμες μορφές συσκευασίας, τις 
επενδύσεις στην έρευνα για εναλλακτικές λύσεις και τη θέσπιση κυρώσεων 
για τις εταιρείες που δεν χρησιμοποιούν βιοαποδομήσιμες συσκευασίες. 

 
Τα πλαστικά απόβλητα, ιδίως τα μικροπλαστικά, είναι ολοένα και πιο άφθονα 
και αποδομούνται με αργό ρυθμό. Η κατανάλωσή τους βλάπτει την ποιότητα 
και την ασφάλεια των τροφίμων, ενώ θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων 
και των ζώων. Επιπλέον, η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία που αποσκοπεί στη 
μείωση των μη βιοαποδομήσιμων συσκευασιών είναι ανεπαρκής.  
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16.  Συνιστούμε τη σταδιακή κατάργηση της εντατικής κτηνοτροφίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης των προσβλητικών συνθηκών 
διαβίωσης των ζώων. Προτείνουμε τη θέσπιση κοινών κανόνων για την 
κτηνοτροφία (π.χ. μέγιστος αριθμός ζώων, κατάλληλος εξωτερικός χώρος) 
και την ενίσχυση των επενδύσεων σε μη εντατικές μεθόδους (εκτατική και 
βιώσιμη κτηνοτροφία) μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων και 
κατάρτισης στις εκμεταλλεύσεις για τη στήριξη αυτής της αλλαγής. 

 
Η σταδιακή κατάργηση της εντατικής γεωργίας θα μειώσει τα επίπεδα 
περιβαλλοντικής ρύπανσης και θα ενισχύσει τη φυσική διατήρηση. Επιπλέον, 
η σταδιακή κατάργηση της εντατικής κτηνοτροφίας θα μειώσει την ποσότητα 
φαρμάκων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων και 
θα βελτιώσει την ποιότητα των τροφίμων μας. Επίσης, η εντατική κτηνοτροφία 
δεν σέβεται την καλή διαβίωση των ζώων. Εντούτοις, υπάρχουν πιο βιώσιμες 
μορφές κτηνοτροφίας, όπως η εκτατική κτηνοτροφία. Οι επιδοτήσεις είναι 
απαραίτητες για να βοηθηθούν οι γεωργοί να ακολουθήσουν αυτές τις μορφές. 
 

 

17.  Συνιστούμε να ενισχυθούν οι έλεγχοι σχετικά με την απαγόρευση της 
περιττής χρήσης αντιβιοτικών και άλλων κτηνιατρικών φαρμάκων σε 
πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για ζώα: αυτό πρέπει να γίνει πραγματικότητα! 
Προτείνουμε η χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία να επιτρέπεται μόνο 
όταν είναι απολύτως αναγκαία για την προστασία της υγείας και της καλής 
διαβίωσης των ζώων, και όχι για προληπτικούς σκοπούς. Επιπλέον, είναι 
αναγκαίο να πραγματοποιηθούν περαιτέρω επενδύσεις στην έρευνα για 
αποδοτικότερα αντιβιοτικά, με την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων και την 
παράλληλη αξιοποίηση της υφιστάμενης έρευνας για τα αντιβιοτικά. 

 
Η αντοχή του ανθρώπου στα αντιβιοτικά μειώνεται ως αποτέλεσμα της 
κατανάλωσης τροφής από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί αντιβιοτικά. 
Επιπλέον, απαιτείται χρόνος για να βρεθούν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις 
αντί των υφιστάμενων αντιβιοτικών και να εξασφαλιστεί ότι οι κτηνοτρόφοι 
είναι ενήμεροι και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τις λύσεις αυτές. 
Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες για τα αντιβιοτικά, αλλά δεν 
έχουν εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. Τέλος, τα 
κτηνιατρικά φάρμακα χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για σκοπούς 
φαρμακοδιέγερσης και, ως εκ τούτου, η ενίσχυση της νομοθεσίας στο θέμα 
αυτό θα βελτιώσει την καλή διαβίωση των ζώων και την ποιότητα ζωής τους. 
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18.  Συνιστούμε η ευρωπαϊκή νομοθεσία να απαιτεί δηλώσεις σχετικά με τη 
χρήση ορμονικών ουσιών και ενδοκρινικών διαταρακτών στην παραγωγή 
τροφίμων: τον τύπο, την ποσότητα και την έκθεση του τελικού προϊόντος που 
χρησιμοποιήθηκε. Όλα τα προϊόντα διατροφής που περιέχουν τις ουσίες 
αυτές πρέπει να φέρουν στη συσκευασία τους λεπτομερείς ετικέτες με τις 
σχετικές πληροφορίες και τους λόγους για τη χρήση τους. Επιπλέον, πρέπει 
να επιταχύνουμε την έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις των ορμονικών 
ουσιών και των ενδοκρινικών διαταρακτών στην ανθρώπινη υγεία. 

 
Επί του παρόντος, τα τρόφιμα στερούνται ιχνηλασιμότητας, ιδίως όσον αφορά 
τις ορμονικές ουσίες και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Πιστεύουμε ότι η 
διαφάνεια στην παραγωγή τροφίμων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
λογοδοσίας. Επίσης, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν το πλήρες 
περιεχόμενο των τροφίμων τους και να είναι σε θέση να επιλέγουν ελεύθερα 
το προϊόν που καταναλώνουν. Επιπλέον, δεν υπάρχει επαρκής έρευνα σχετικά 
με τον αντίκτυπο στον άνθρωπο (και τους δυνητικούς κινδύνους) της 
κατανάλωσης τροφίμων με ορμονικές ουσίες και ενδοκρινικούς διαταράκτες. 

 
 

19.  Συνιστούμε την αποθάρρυνση της κατανάλωσης μεταποιημένων τροφίμων 
μέσω της φορολόγησης των ανθυγιεινών τροφίμων και την επένδυση των 
αντληθέντων κεφαλαίων σε υγιεινά τρόφιμα. Προτείνουμε τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκού συστήματος βαθμολόγησης για τα υγιεινά τρόφιμα με βάση 
τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη για την επισήμανση των τροφίμων 
και την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις ιδιότητες των τροφίμων 
όσον αφορά την υγεία.  

 
Με τον τρόπο αυτό, τα αντληθέντα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
πόρος για την ανάπτυξη μέτρων ευαισθητοποίησης και εκστρατειών 
προώθησης, την προτεραιοποίηση των υγιεινών τροφίμων στην εκπαίδευση 
και τη μείωση της προβολής των ανθυγιεινών τροφίμων στα σουπερμάρκετ. 
Επίσης, οι επενδύσεις σε υγιεινά τρόφιμα βελτιώνουν τη γενική υγεία του 
πληθυσμού και, ως εκ τούτου, μειώνουν τα επίπεδα των δημόσιων δαπανών 
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που 
προκύπτουν από την ανθυγιεινή διατροφή. Επιπλέον, θεωρούμε ότι η 
φορολογία και οι επιδοτήσεις θα παράσχουν κίνητρα για την παραγωγή 
υγιεινότερων τροφίμων από τις εταιρείες. 
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Άξονας 3: Αναπροσανατολισμός της οικονομίας και της κατανάλωσης 
 
Υποάξονας 3.1 Ρύθμιση της υπερπαραγωγής και της υπερκατανάλωσης  
 
 

20.  Συνιστούμε η ΕΕ να αναλάβει περισσότερες δράσεις που θα παρέχουν 
ευκαιρίες και κίνητρα στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα προϊόντα για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ΕΕ θα πρέπει να καταπολεμήσει την 
προγραμματισμένη αχρήστευση με την επιμήκυνση της εγγύησης των 
προϊόντων και τον καθορισμό μέγιστης τιμής για τα ανταλλακτικά μετά την 
περίοδο εγγύησης. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν φορολογική 
ελάφρυνση για τις υπηρεσίες επισκευής, όπως συμβαίνει στη Σουηδία. Οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να υποχρεούνται να δηλώνουν την αναμενόμενη 
διάρκεια ζωής των προϊόντων τους. Η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο επαναχρησιμοποίησης και επισκευής προϊόντων σε μια 
διαδικτυακή πλατφόρμα και μέσω της εκπαίδευσης. 

 
Η κοινωνία μας, που διακατέχεται από μια νοοτροπία απόρριψης και εφάπαξ 
χρήσης, δεν είναι βιώσιμη, διότι παράγει υπερβολικά μεγάλο όγκο αποβλήτων. 
Με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων θα μεταβούμε σε μια κοινωνία 
που επαναχρησιμοποιεί, επισκευάζει και μειώνει τα προϊόντα που 
καταναλώνει, μειώνοντας έτσι την υπερκατανάλωση. 
 
 

21.  Συνιστούμε η ΕΕ να επιβάλει αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα 
παρασκευής και να διασφαλίσει δίκαιες συνθήκες εργασίας σε ολόκληρη την 
αλυσίδα παραγωγής. Τα πρότυπα παραγωγής της ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο 
βιώσιμα και εναρμονισμένα σε όλα τα κράτη μέλη και να εφαρμόζονται στα 
εισαγόμενα αγαθά. Σε αυτά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται κοινωνικά 
πρότυπα, όπως μισθός διαβίωσης για τους εργαζομένους που παράγουν τα 
αγαθά και καλά πρότυπα εργασίας στα εργοστάσια. Η μη συμμόρφωση των 
προϊόντων με τα πρότυπα αυτά θα επιφέρει κυρώσεις. 

 
Είναι σημαντικό να θεσπιστούν ομοιογενή περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
πρότυπα παρασκευής στην Ευρώπη, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα 
προσφερόμενα προϊόντα παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Τα μέτρα αυτά είναι 
ζωτικής σημασίας για τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας μας και την 
αλλαγή των προτύπων παραγωγής των εταιρειών. 
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22.  Συνιστούμε η ΕΕ και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για τον περιορισμό 
της διαφήμισης προϊόντων που βλάπτουν το περιβάλλον. Τα προϊόντα με 
χαμηλή βαθμολογία βιωσιμότητας θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτική 
δήλωση αποποίησης ευθύνης σε όλες τις μορφές διαφήμισης, στην οποία να 
εμφαίνεται ότι είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Για προϊόντα που δεν είναι 
καθόλου βιώσιμα, η ΕΕ θα πρέπει να απαγορεύσει τη διαφήμιση. 

 
Οι διαφημίσεις προωθούν την κατανάλωση· επομένως, προϊόντα που 
βλάπτουν το περιβάλλον δεν θα πρέπει να προωθούνται. Με τον τρόπο αυτό, 
οι άνθρωποι θα είναι λιγότερο διατεθειμένοι να αγοράζουν περιβαλλοντικά 
επιβλαβή προϊόντα.  

 
 

23.  Συνιστούμε η ΕΕ να υλοποιήσει και να επεκτείνει την υποδομή συστημάτων 
ανταποδοτικής ανακύκλωσης για όλες τις πρωτογενείς συσκευασίες από 
γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. με τρόπο ομοιόμορφο σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Όποτε είναι δυνατόν, οι κατασκευαστές θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούν 
τους επιστρεφόμενους περιέκτες αποστειρώνοντάς τους, αντί απλώς να 
ανακυκλώνουν το υλικό. Εκτός από τους περιέκτες τροφίμων και ποτών, το 
σύστημα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και άλλα είδη φιαλών και 
περιεκτών, όπως φιάλες σαμπουάν. 

 
Επί του παρόντος, οι καταναλωτές απορρίπτουν υπερβολικά πολλές 
συσκευασίες, που ρυπαίνουν και καταστρέφουν τα οικοσυστήματά μας. Τα 
συστήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης συμβάλλουν στη μείωση των 
αποβλήτων, παρέχοντας κίνητρα στους πολίτες να προσκομίζουν συσκευασίες 
για ανακύκλωση αντί να τις απορρίπτουν. Με την επέκταση του συστήματος 
χρησιμοποιούμε λιγότερους πόρους και μειώνουμε την ποσότητα των 
αποβλήτων που παράγουμε. 
 
 
Υποάξονας 3.2 Μείωση των αποβλήτων 
 
 

24.  Συνιστούμε την προώθηση της ενισχυμένης εφαρμογής πολιτικών για την 
κυκλική οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τόσο τις εταιρείες όσο 
και τους πολίτες, με τη μορφή οικονομικών κινήτρων για όσους 
συμμορφώνονται μ’ αυτήν. 
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Επειδή σε περίπτωση που οι εταιρείες παραγωγής μειώσουν το προσωπικό 
τους ή ακόμη και αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους / κλείσουν, πολλά άτομα θα 
μείνουν άνεργα. Με την επανεκπαίδευση των ανέργων, θα προωθήσουμε 
περιβαλλοντικά ασφαλείς πρακτικές, ενώ παράλληλα θα περιορίσουμε την 
ανεργία και θα προωθήσουμε τον εκσυγχρονισμό μιας διαφοροποιημένης 
οικονομίας. 

 
 

25.  Συνιστούμε η ΕΕ να ρυθμίσει τη χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών 
συσκευασιών (δηλαδή συσκευασίες από βιοαποδομήσιμα ή ανακυκλώσιμα 
υλικά, ή περισσότερο ανθεκτικά προϊόντα, όπου είναι δυνατόν) και/ή τη 
χρήση συσκευασιών που καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, οι οποίες θα 
περιέχουν επίσης, με τη μορφή κωδικού QR, τις πληροφορίες που 
σχετίζονται με τη διαδικασία ανακύκλωσης και/ή διάθεσης των 
συσκευασιών μετά τη χρήση τους. 

 
Επειδή η παρούσα σύσταση θα οδηγήσει σε λιγότερες συσκευασίες, 
χαμηλότερη παραγωγή αποβλήτων και, ως εκ τούτου, λιγότερη ρύπανση και, 
επομένως, καθαρότερο περιβάλλον και, εν τέλει, μειωμένο αποτύπωμα 
άνθρακα. Επιπλέον, θα μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των παραγωγών. 
 
 
Υποάξονας 3.3 Δίκαια προϊόντα, ισότιμη πρόσβαση και δίκαιη κατανάλωση  
 
 

26.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για την 
εξασφάλιση οικονομικά προσιτής και καλύτερης πρόσβασης σε τοπικά και 
ποιοτικά τρόφιμα για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. 

 
Επειδή επί του παρόντος δεν υπάρχει κοινή αντίληψη, σε επίπεδο ΕΕ, για το τι 
είναι τοπικά και ποιοτικά τρόφιμα. Το κενό αυτό πρέπει να καλυφθεί.  
Η εισαγωγή προϊόντων χαμηλής ποιότητας έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να 
καταπολεμήσουμε όλες τις αιτίες της, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής 
προϊόντων χαμηλής ποιότητας: είναι αναγκαίο να μειωθεί η απόσταση 
μεταφοράς και να ευνοηθούν τα εποχιακά προϊόντα.  
Η σύσταση αυτή είναι πολλά υποσχόμενη, διότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
και σε μη διατροφικά προϊόντα. 
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27.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει την έρευνα και την 
ανάπτυξη, με μηχανισμούς χρηματοδότησης, με σκοπό την εισαγωγή στην 
ευρωπαϊκή αγορά πιο βιώσιμων και οικονομικά προσιτών προϊόντων. 
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οργανώσει διαβουλεύσεις με τους 
πολίτες, σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
τοπικού επιπέδου, προκειμένου να προσδιορίσει τις ανάγκες τους όσον 
αφορά τα βιώσιμα προϊόντα. 

 
Θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη έρευνας για βιώσιμα προϊόντα και, παράλληλα, 
επείγουσα ανάγκη να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για την έρευνα, ώστε 
οι Ευρωπαίοι να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα που είναι και βιώσιμα και 
προσιτά από οικονομική άποψη. 
Οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το 
θεματολόγιο των δράσεων έρευνας και καινοτομίας πρέπει να καθοριστεί από 
κοινού με τους πολίτες.  
Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται και να 
λαμβάνουν παρατηρήσεις.  
 

 
28.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει έναν μηχανισμό ρύθμισης για τα 

προϊόντα μόδας που εισέρχονται στην κοινή αγορά. Ο μηχανισμός αυτός θα 
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της καλύτερης κατανάλωσης χάρη σε έναν 
δείκτη που θα εγγυάται ότι το προϊόν πληροί κριτήρια βιωσιμότητας. 

 
Ο τομέας της μόδας, ο οποίος παράγει υπερβολικά πολλά προϊόντα χαμηλής 
ποιότητας εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, δεν τηρεί δεοντολογικούς κανόνες 
και δεν είναι βιώσιμος. 
Πρέπει να συγκροτήσουμε έναν δίκαιο μηχανισμό, που θα επιτρέπει την 
καλύτερη κατανάλωση για τους καταναλωτές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην 
αυξηθούν οι φόροι, κάτι που θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στους Ευρωπαίους 
καταναλωτές και θα μείωνε την αγοραστική τους δύναμη. 
Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες 
παρασκευάζονται τα προϊόντα που αγοράζει και κατά πόσον αυτά πληρούν 
βιώσιμα πρότυπα ποιότητας. 
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Άξονας 4: Προς μια βιώσιμη κοινωνία  
 
Υποάξονας 4.1 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αμέσως  
 
 

29.  Συνιστούμε η ΕΕ να λάβει μέτρα για να καταστήσει υποχρεωτικά τα φίλτρα 
CO2, ιδίως για τις μονάδες παραγωγής άνθρακα, σε μια μεταβατική περίοδο, 
για όσο διάστημα εξακολουθούμε να εξαρτιόμαστε από τη συμβατική 
ενέργεια. Επιπλέον, συνιστούμε η ΕΕ να παράσχει οικονομική ενίσχυση στα 
κράτη μέλη που δεν διαθέτουν οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή 
φίλτρων CO2. Η στήριξη εξαρτάται από τη συμμόρφωση με τις κλιματικές 
πολιτικές της ΕΕ που συνδέονται με τη συμφωνία του Παρισιού, την Πράσινη 
Συμφωνία και κάθε νέο νόμο για το κλίμα. 
Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο βήμα που πρέπει να γίνει παράλληλα με τις 
συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα για την ασφαλή παραγωγή ενέργειας και 
για τη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ ώστε να επιτύχουν προοδευτικά τους 
κοινούς στόχους μείωσης που έχουν ήδη εγκριθεί. 

 
Γνωρίζουμε ότι η χρήση καυσίμων δημιουργεί αέρια του θερμοκηπίου και ότι 
τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να μειώσουν αυτόν τον τύπο ενέργειας για να 
συμμορφωθούν με τη συμφωνία του Παρισιού. Δεδομένου ότι δεν μπορούμε 
να εξαλείψουμε τις εκπομπές CO2 αμέσως και δεδομένου ότι εξακολουθούμε 
να εξαρτιόμαστε από τον άνθρακα, πρέπει να λάβουμε τόσο βραχυπρόθεσμα 
όσο και μακροπρόθεσμα μέτρα. 
Δεδομένου ότι η μείωση του CO2 αποτελεί κοινό συμφέρον όλων των πολιτών, 
τόσο στα κράτη μέλη όσο και εκτός της ΕΕ, η ΕΕ ως θεσμικό όργανο έχει τις 
δικές της αρμοδιότητες και το θεσμικό όργανο διατυπώνει συστάσεις και 
παρέχει λύσεις, καθώς τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους 
μεμονωμένα. 

 
 

30.  Συνιστούμε τη μείωση της εντατικής βιομηχανικής εκτροφής ζώων για τη 
μείωση της παραγωγής μεθανίου, καθώς και της ρύπανσης των υδάτων. Για 
τον σκοπό αυτό, η ΕΕ επανεξετάζει την κοινή γεωργική πολιτική της, ώστε να 
κατευθύνει τις επιδοτήσεις της προς τη βιώσιμη και την τοπική γεωργία, 
μεταξύ άλλων με τη στήριξη ενός συστήματος επισήμανσης που θα βοηθήσει 
τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα βιώσιμα προϊόντα κρέατος. 
Επιπλέον, ενθαρρύνουμε την ΕΕ να επενδύσει σε μεθόδους 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ζωικής παραγωγής και άλλων 
βιομηχανιών. 
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Ο πληθυσμός αυξάνεται, γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη ζήτηση κρέατος 
στο μέλλον. Ως εκ τούτου, πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση κρέατος. 
Πιστεύουμε ότι, δεδομένου ότι το μεθάνιο παράγει αέρια του θερμοκηπίου, η 
κτηνοτροφία είναι ο πλέον προφανής τομέας από τον οποίο θα ξεκινήσουν οι 
μειώσεις. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να καταναλώνουμε λιγότερο κρέας και, 
ως εκ τούτου, μια συνέπεια είναι να μειώσουμε τον αριθμό των βοοειδών. 
 
 

31.  Αυτό το συνιστούμε επειδή υπάρχουν πολλές θετικές πλευρές σ’ αυτόν τον 
τύπο ενέργειας, παρόλο που η παραγωγή πράσινου υδρογόνου είναι 
δαπανηρή διαδικασία (καθότι θα πρέπει να παραχθεί 75 % ενέργειας για να 
ληφθεί 25 % υδρογόνου). Η βέλτιστη λύση μπορεί να είναι η παραγωγή 
ενέργειας χωρίς CO2, ενώ παράλληλα παράγουμε πράσινο υδρογόνο. Για την 
παραγωγή πράσινου υδρογόνου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αιολική 
ενέργεια, επομένως η ΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιήσει περισσότερες 
επενδύσεις και να αυξήσει την παραγωγή αιολικής ενέργειας, καθώς και την 
αποθήκευση της ενέργειας για μελλοντικούς σκοπούς. 
 
Το πράσινο υδρογόνο είναι ευέλικτο και μπορούμε να το αποθηκεύσουμε και, 
όταν υπάρχει ζήτηση, μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια. Επειδή 
δεν προκαλεί ρύπανση CO2. 
 
 

Υποάξονας 4.2 Υποστήριξη της αλλαγής  
 

32.  Συνιστούμε η ΕΕ να δημιουργήσει ένα σύστημα εξαναγκασμού και 
ανταμοιβής για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, π.χ. στα ύδατα, στο έδαφος, 
στον αέρα, καθώς και της ακτινοβολίας. Επιβολή προστίμων για τους 
ρυπαίνοντες, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική υποστήριξη μιας 
οργάνωσης εμπειρογνωμόνων, ειδικά σχεδιασμένης ώστε να βοηθήσει τις 
οντότητες να εξαλείψουν τη ρύπανση και να αποκαταστήσουν το 
οικοσύστημα. Η εν λόγω οργάνωση εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην πρόληψη και τον έλεγχο του επιπέδου 
ρύπανσης. 

 
Επειδή είναι σημαντικό να τονιστούν οι ευθύνες όσων ρυπαίνουν και να 
ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις και οι φορείς να μειώσουν τη ρύπανση, με στόχο 
τη μηδενική ρύπανση. Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε έναν υγιή πλανήτη, 
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δεδομένου ότι αυτό συνδέεται άμεσα με την ευημερία μας και τη μελλοντική 
ύπαρξή μας. 

 
 

33.  Συνιστούμε η ΕΕ να δημιουργήσει ειδικό ιστότοπο/πλατφόρμα που θα 
επαληθεύεται από πολλούς εμπειρογνώμονες, με τακτικά 
επικαιροποιημένες και ποικίλες επιστημονικές περιβαλλοντικές 
πληροφορίες. Ο εν λόγω ιστότοπος / η πλατφόρμα θα είναι εύκολα 
προσβάσιμοι και διαφανείς για όλους τους πολίτες. Αυτός ο ιστότοπος / η 
πλατφόρμα θα συνδέεται με ένα φόρουμ όπου θα μπορούν να 
αλληλεπιδρούν πολίτες και εμπειρογνώμονες. Συνιστούμε επίσης θερμά να 
ξεκινήσει εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης για την προώθηση αυτού του 
ιστοτόπου / της πλατφόρμας (για παράδειγμα, σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης όπως το YouTube, το TikTok, το LinkedIn). 

 
Όλοι οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητες επιστημονικές πηγές 
πληροφόρησης για την κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της κλιματικής 
αλλαγής (όπως είναι οι συνέπειές της και τα απαραίτητα μέτρα για την 
αναστροφή της), καθώς και για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων. Χάρη 
στην εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης, θα πληροφορηθούν για την ύπαρξη 
αυτής της πλατφόρμας / του ιστοτόπου. Είναι επίσης σημαντικό οι 
πληροφορίες που παρέχονται από τον ιστότοπο / την πλατφόρμα να είναι 
κατανοητές για όλους τους πολίτες, με πρόσβαση στο αρχικό υλικό για όσους 
επιθυμούν να εμβαθύνουν στο θέμα. 

 
 

34.  Συνιστούμε η ΕΕ να μειώσει την ποσότητα των εισαγόμενων αγαθών που δεν 
πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά το οικολογικό αποτύπωμα. 

 
Επειδή, κατ’ αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι τα αγαθά που εισάγονται 
στην ΕΕ έχουν πιο πράσινο αποτύπωμα. Στόχος είναι η μείωση της παγκόσμιας 
ρύπανσης. Είναι επίσης σημαντικό να δείξουμε στις χώρες ποια πρότυπα θα 
πρέπει να πληρούνται εάν επιθυμούν να εξάγουν αγαθά στην ΕΕ. 

 
 

35.  Συνιστούμε η ΕΕ να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να διευκολύνει τον 
διάλογο για την κλιματική αλλαγή μεταξύ όλων των επιπέδων λήψης 
αποφάσεων, από το πολύ τοπικό επίπεδο (πολίτες) έως το παγκόσμιο 
επίπεδο (εθνικό, διεθνές και διηπειρωτικό), ώστε να ικανοποιηθούν οι 
ανησυχίες όλων των εμπλεκόμενων μερών. 
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Επειδή ο διάλογος και η συναίνεση αποτελούν τον βέλτιστο τρόπο 
αντιμετώπισης των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής: αν τα μέρη 
κατανοούν το ένα το άλλο, υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία για την εξεύρεση 
κοινής βάσης. 
 
 
Υποάξονας 4.3 Φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές  
 
 

36.  Συνιστούμε η ΕΕ να στηρίξει οικονομικά τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, 
προκειμένου να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα των αγροτικών περιοχών. Αυτό 
θα πρέπει να επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου 
δημόσιων μεταφορών που θα βασίζεται σε προσιτές τιμές (με προτεραιότητα 
στους σιδηροδρόμους) και θα παρέχει κίνητρα για τη χρήση των δημόσιων 
μεταφορών. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί στις 
αγροτικές περιοχές η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο εντός σύντομου και 
ρεαλιστικού χρονικού πλαισίου. 

 
Αυτό το συνιστούμε επειδή, μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, δεν 
υπάρχει ισότητα πρόσβασης όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές και τη 
συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο. Η βελτίωση της συνδεσιμότητας θα 
ενδυναμώσει το κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα, καθώς όλοι οι πολίτες θα 
αισθάνονται ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Η ενίσχυση του δικτύου δημόσιων 
μεταφορών και της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο θα δώσουν στον πληθυσμό 
το έναυσμα να εγκατασταθεί σε αγροτικές περιοχές. Η διαδικασία αυτή θα 
μειώσει τη ρύπανση, καθώς λιγότεροι άνθρωποι θα ζουν σε 
πυκνοκατοικημένες πόλεις. 

 
 

37.  Συνιστούμε τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών μεταφορών που 
ενδέχεται να είναι σε αχρησία ή εκείνων που μπορούν ακόμη να βελτιωθούν 
από οικολογική άποψη (για την υλοποίηση ηλεκτρικών τρένων). Η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να εκτελεστεί με γνώμονα την αρχή να μην 
βλάπτονται οι περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές. 

 
Η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών θα αποτρέψει τη δαπάνη υπερβολικά 
πολλών πόρων και την πρόκληση ζημίας σε προστατευόμενες περιοχές που 
είναι σημαντικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επέκταση των 
σιδηροδρομικών υποδομών θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 και σε 
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αύξηση της κινητικότητας του πληθυσμού από τις αστικές στις αγροτικές 
περιοχές. 

 
 

38.  Συνιστούμε η ΕΕ να προωθήσει την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων που 
συμμορφώνονται με επαρκή πρότυπα όσον αφορά τη διάρκεια ζωής των 
μπαταριών. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με κίνητρα της ΕΕ που θα 
ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και με τη βελτίωση των ηλεκτρικών 
υποδομών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην ανάπτυξη 
άλλων μη ρυπογόνων τεχνολογιών, όπως τα βιοκαύσιμα και το υδρογόνο, 
για τα οχήματα των οποίων ο εξηλεκτρισμός είναι δύσκολο να επιτευχθεί, 
όπως τα σκάφη και τα φορτηγά. 

 
Αυτό το συνιστούμε επειδή η ηλεκτρική ενέργεια είναι ο ταχύτερος τρόπος για 
τη μείωση των εκπομπών των οχημάτων, σε συνδυασμό με άλλες πηγές 
ενέργειας, όπως το υδρογόνο και τα βιοκαύσιμα. Πράγματι, η ταχύτερη, 
οικονομική και εφικτή λύση είναι η ηλεκτρική ενέργεια, ακολουθούμενη από 
τα βιοκαύσιμα. Μακροπρόθεσμα, το πράσινο υδρογόνο θα πρέπει να 
διαδραματίσει συμπληρωματικό ρόλο στην κάλυψη μέσων μεταφοράς που δεν 
μπορούν να εξηλεκτριστούν. 
 
 

Άξονας 5: Φροντίδα για όλους 
 
Υποάξονας 5.1 Ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης  
 
 

39.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει κοινά πρότυπα υγείας, 
αλλά και να πιέσει για αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, μέγιστο αριθμό 
ωρών εργασίας, καθώς και ίδια πρότυπα κατάρτισης και κοινές 
πιστοποιήσεις, για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Εάν δεν διαθέτουμε κοινά πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης, κοινούς 
μισθούς και κοινή κατάρτιση για τους εργαζομένους στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη ισορροπημένες καταστάσεις σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τυποποίηση της υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσε 
να συμβάλει στη δημιουργία ενός ισχυρότερου, αποδοτικότερου και 
ανθεκτικότερου συστήματος (π.χ. παράδειγμα κρίσης COVID-19 σχετικά με τη 
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σταθερότητα των συστημάτων μας). Θα διευκολύνει επίσης την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών στον τομέα των επαγγελματιών υγείας. 

 
 

40.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσει ώστε οι θεραπείες σε 
ολόκληρη την ΕΕ να είναι εφάμιλλης ποιότητας και δίκαιου τοπικού κόστους. 
Αυτό θα μπορούσε να διασφαλιστεί, για παράδειγμα, μέσω της επέκτασης 
των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) ή της 
δημιουργίας ενός νέου εξειδικευμένου ευρωπαϊκού οργανισμού για τις 
δημόσιες συμβάσεις, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τη διαπραγμάτευση και 
την εξασφάλιση καταλληλότερων τιμών για τα φάρμακα σε όλα τα κράτη 
μέλη. Ο κίνδυνος των μονοπωλίων της φαρμακευτικής βιομηχανίας πρέπει 
να ελαχιστοποιηθεί. 

 
Οι ίσες ιατρικές παροχές και θεραπείες εγγυώνται ίσα δικαιώματα για όλους 
τους Ευρωπαίους πολίτες στην ΕΕ σε θέματα υγείας. Η διεύρυνση της 
αγοραστικής ικανότητας εξασφαλίζει καλύτερες συμφωνίες για τις δημόσιες 
συμβάσεις. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε μονοπωλιακές δομές και 
σε άσκηση πίεσης από ομάδες συμφερόντων στον φαρμακευτικό τομέα. Η 
διαχείριση της κρίσης COVID-19 αποτελεί καλό παράδειγμα συνεργατικής 
διαχείρισης της υγείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. 
 
 

41.  Συνιστούμε τη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την 
υγειονομική περίθαλψη, στην οποία θα διατίθενται ιατρικά αρχεία σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή ασθένειας. Η συμμετοχή θα πρέπει να είναι 
προαιρετική και πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

 
Η πρόσβαση σε δεδομένα και η χρήση δεδομένων επιτρέπουν την άμεση 
αντίδραση σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Η παραβίαση ασφαλείας ή 
η κακή χρήση αποτελούν μείζονες απειλές για ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα 
βάσεων δεδομένων υγείας και, ως εκ τούτου, τα δεδομένα πρέπει να 
διασφαλίζονται, ενώ η συμμετοχή παραμένει προαιρετική και οι απειλές που 
σχετίζονται με την ασφάλεια πρέπει προφανώς να προλαμβάνονται. 

 
 

42.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει περαιτέρω και να συγχρονίσει 
τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της 
υγείας, όπως γίνεται στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος «Ορίζων 



 

3η ομάδα, 3η συνεδρίαση — 21 

3η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον / Υγεία» 

Ευρώπη». Τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα 
σε όλα τα κράτη μέλη. 

 
Η επιστημονική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να εμπλουτίσει τις 
επιστημονικές ικανότητες και γνώσεις μεμονωμένων ερευνητών. Η ανταλλαγή 
γνώσεων θα μπορούσε, για παράδειγμα, να οδηγήσει σε έγκαιρη διάγνωση και 
καλύτερες θεραπείες για τη μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων ασθενειών 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα ενισχύσει επίσης την ευρωπαϊκή αυτάρκεια όσον 
αφορά τη φαρμακευτική αγωγή και τον εξοπλισμό. 

 
 

43.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τον προϋπολογισμό της που 
προορίζεται για κοινά έργα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας 
(χωρίς περικοπές προϋπολογισμού σε άλλα προγράμματα της ΕΕ που 
σχετίζονται με την υγεία). Αυτό θα ενισχύσει επίσης συνολικά τα ευρωπαϊκά 
επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα. 

 
Η έρευνα και οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας θα ενισχύσουν 
μακροπρόθεσμα την προληπτική ιατρική και θα μειώσουν το κόστος που 
σχετίζεται με την υγεία. Η αύξηση της χρηματοδότησης θα μπορούσε να 
αποτρέψει τη διαρροή επιστημόνων (brain drain) από την Ευρώπη προς άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες με υψηλότερους προϋπολογισμούς Ε & Α για την υγεία. Η 
χρηματοδότηση αυτή δεν θα πρέπει να προέρχεται από ήδη υφιστάμενους 
χρηματοδοτικούς πόρους για την υγειονομική περίθαλψη. 
 
 
Υποάξονας 5.2 Μια ευρύτερη κατανόηση της υγείας  
 
 

44.  Συνιστούμε να καθιερωθεί εβδομάδα υγείας ως πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα κράτη μέλη, την ίδια εβδομάδα, για όλα τα 
θέματα υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική υγεία. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της εβδομάδας, όλα τα κύρια θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία 
θα καλύπτονται και θα προβάλλονται συλλογικά, μαζί με άλλες ήδη 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως αυτές της οργάνωσης Mental Health 
Europe (Ψυχική υγεία - Ευρώπη). 

 
Αυτό το συνιστούμε διότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται 
αποδεκτοί και ενταγμένοι, ιδίως εάν υποφέρουν από προβλήματα ψυχικής 
υγείας. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζονται πιο φυσιολογικά οι 
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ψυχικές παθήσεις και να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
αυτές, καθώς και να αποτραπούν συναφή κοινωνικά ζητήματα, όπως οι 
διακρίσεις. Επιπλέον, καθώς τα προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν αυξηθεί με 
την πανδημία και είναι πιθανό να συνεχιστούν, η πρωτοβουλία αυτή 
καθίσταται ακόμη πιο σημαντική.  

 
 

45.  Συνιστούμε τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής να παύσουν να θεωρούνται 
προϊόντα πολυτελείας όσον αφορά τη φορολογία, καθώς αποτελούν βασικά 
προϊόντα. Συνιστούμε επίσης τα προϊόντα ορμονικής αντισύλληψης που 
χρησιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους, όπως στις περιπτώσεις ινομυαλγίας 
και ενδομητρίωσης, να φορολογούνται ως τακτική ιατρική αγωγή. Επιπλέον, 
συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει την εναρμόνιση των ιατρικώς 
υποβοηθούμενων αναπαραγωγικών θεραπειών για όλες τις γυναίκες 
(άγαμες ή έγγαμες) σε όλα τα κράτη μέλη.  
 
Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής 
φορολογούνται ως προϊόντα πολυτελείας, κάτι που είναι άδικο. Ορισμένα 
ορμονικά αντισυλληπτικά χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να φορολογούνται αναλόγως. Οι θεραπείες αναπαραγωγής 
στις οποίες υποβάλλονται οι γυναίκες, όπως οι μέθοδοι τεχνητής 
γονιμοποίησης και κατάψυξης ωαρίων, έχουν διαφορετικούς όρους 
επιλεξιμότητας στα διάφορα κράτη μέλη· συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να καταβάλει προσπάθειες για την εναρμόνισή τους. 
 
 

46.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει τη δέουσα επιρροή σε όλα τα 
κράτη μέλη, ώστε να συμπεριλάβουν στα σχολικά τους προγράμματα, κατά 
περίπτωση, ζητήματα σχετικά με την ψυχική υγεία και τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση. Προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
τέτοια θέματα στα σχολικά προγράμματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
αναπτύξει και να καταστήσει διαθέσιμο ένα τυποποιημένο πρόγραμμα για 
την ψυχική υγεία και τα σεξουαλικά θέματα. 

 
Είναι αναγκαίο να μειωθούν οι διακρίσεις και τα ταμπού όσον αφορά ζητήματα 
ψυχικής υγείας. Είναι επίσης αναγκαίο να αποφευχθούν η παραπληροφόρηση 
και οι μη επιστημονικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, η σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση είναι θεμελιώδους σημασίας για μια υγιή ζωή και κοινότητα 
και αποτρέπει προβλήματα όπως η εφηβική εγκυμοσύνη. 
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47.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει καλύτερο σύστημα 

επικοινωνίας για όλες τις πρωτοβουλίες της στον τομέα της ψυχικής υγείας, 
και συγκεκριμένα τη διαδικτυακή πύλη για τη δημόσια υγεία σχετικά με τις 
ορθές πρακτικές, εντός των κρατών μελών και για όλους τους πολίτες. Οι 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να παρουσιάσουν 
τις εν λόγω ορθές πρακτικές μεταξύ τους, προκειμένου να τις καταστήσουν 
ευρύτερα γνωστές σε όλα τα κράτη μέλη. 

 
Οι πολίτες δεν είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· επιπλέον, με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μπορούμε 
να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. 
 
 
Υποάξονας 5.3 Ισότιμη πρόσβαση όλων στην υγεία  
 
 

48.  Συνιστούμε η ΕΕ να θεσπίσει και να προωθήσει ελάχιστα πρότυπα για την 
ποιοτική οδοντιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής 
αγωγής, για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη θα 
πρέπει να παρέχεται σε παιδιά, ομάδες χαμηλού εισοδήματος και άλλες 
ευάλωτες ομάδες. Η ΕΕ θα πρέπει να εγγυηθεί ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση 
σε οικονομικά προσιτή οδοντιατρική περίθαλψη σε έναν ορίζοντα 15-20 
ετών. 

 
Αυτό το συνιστούμε διότι επί του παρόντος η οδοντιατρική περίθαλψη δεν 
είναι οικονομικά προσιτή για πολλούς ανθρώπους που ζουν στην ΕΕ. Η έλλειψη 
οδοντιατρικής περίθαλψης και οδοντικής προληπτικής αγωγής βλάπτουν τις 
προοπτικές της υγείας και της ζωής τους. Η ΕΕ θα πρέπει να ξεκινήσει με τον 
καθορισμό ενός ελάχιστου προτύπου για την οδοντιατρική περίθαλψη και με 
την απαίτηση δωρεάν οδοντιατρικής περίθαλψης για τα παιδιά και τις ομάδες 
χαμηλού εισοδήματος. Σε τελική ανάλυση, όλοι θα πρέπει να δικαιούνται 
ποιοτική οδοντιατρική περίθαλψη. 
 
 

49.  Συνιστούμε να συμπεριληφθούν η υγεία και η υγειονομική περίθαλψη στις 
συντρέχουσες αρμοδιότητες μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ. 
Προκειμένου να συμπεριληφθεί αυτή η νέα συντρέχουσα αρμοδιότητα, είναι 
αναγκαίο να τροποποιηθεί το άρθρο 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 
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Αυτό το συνιστούμε διότι επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει 
επαρκείς αρμοδιότητες ώστε να νομοθετεί στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης. Η πανδημία COVID-19 έχει αποδείξει την ανάγκη ισχυρότερης 
παρουσίας της ΕΕ στις πολιτικές υγείας. Αυτή η τροποποίηση της Συνθήκης θα 
επιτρέψει στην ΕΕ να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να εγγυηθεί 
την υγειονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες της ΕΕ και να εκδώσει 
δεσμευτικούς κανονισμούς και αποφάσεις. 

 
 

50.  Συνιστούμε η ΕΕ να διαθέσει δωρεάν μαθήματα για την παροχή πρώτων 
βοηθειών σε όλους τους πολίτες της ΕΕ. Η ΕΕ θα μπορούσε να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να καταστήσει τα μαθήματα αυτά υποχρεωτικά για τους 
σπουδαστές και για τους χώρους εργασίας (τόσο στον δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα). Τα μαθήματα αυτά πρέπει επίσης να είναι πρακτικά, 
επαναλαμβανόμενα και προσαρμοσμένα στην ηλικία των σπουδαστών. Θα 
πρέπει επίσης να υπάρχει ελάχιστος αριθμός απινιδωτών σε δημόσιους 
χώρους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 
Αυτό το συνιστούμε διότι πολλοί άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν 
την ετοιμότητα να ενεργήσουν όταν κάποιος χρειάζεται βοήθεια και δεν 
γνωρίζουν τις τεχνικές πρώτων βοηθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
χάνονται πολλές ζωές. Σε ορισμένους δημόσιους χώρους δεν υπάρχουν 
απινιδωτές. 

 
 

51.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι οι ιδιωτικοί πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης δεν επωφελούνται αθέμιτα από δημόσια 
κονδύλια και δεν αποστραγγίζουν πόρους από τα δημόσια συστήματα 
υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκδώσει ισχυρές συστάσεις προς 
τα κράτη μέλη για την αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας 
υγειονομικής περίθαλψης. 

 
Αυτό το συνιστούμε διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν την 
υποχρέωση να διασφαλίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για 
όλους τους πολίτες τους. Επιπλέον, ένα ισχυρότερο δημόσιο σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης σημαίνει επίσης καλύτερη προετοιμασία για 
μελλοντικές πανδημίες. 
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Παράρτημα: ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
 

Άξονας 1: Καλύτεροι τρόποι διαβίωσης  
 
Υποάξονας 1.1 Υγιεινοί τρόποι ζωής  
 
Συνιστούμε η ΕΕ να εκδώσει σύσταση προς όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διαφήμισης 
αλκοόλ και καπνού σε όλες τις μορφές μέσων ενημέρωσης για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες, αλλά με έμφαση στο νεανικό κοινό. Η ΕΕ θα πρέπει να 
διασφαλίσει την επιβολή της νομοθεσίας που περιορίζει την πώληση των εν 
λόγω προϊόντων σε ανηλίκους. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν 
νόμους, με κυρώσεις, σχετικά με το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους, ιδίως σε 
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, και να δημιουργήσουν καθορισμένους χώρους 
καπνίσματος. 

 
Οι ανθυγιεινοί τρόποι ζωής δεν μπορούν να προβάλλονται στη διαφήμιση και 
θα πρέπει να είναι λιγότερο ορατοί στον δημόσιο βίο. Επιπλέον, το αλκοόλ και 
ο καπνός συγκαταλέγονται στις πλέον χρησιμοποιούμενες επιβλαβείς ουσίες 
και η παρούσα σύσταση θα αποτρέψει την καταχρηστική κατανάλωση αυτών 
των ουσιών.  

 
 

Συνιστούμε η ΕΕ να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να συμπεριλάβουν στα 
εθνικά προγράμματα σπουδών μαθήματα μαγειρικής με βιώσιμο, υγιεινό και 
εύγευστο τρόπο. Η ΕΕ μπορεί να στηρίξει αυτό το εγχείρημα μέσω οδηγών 
υγιεινής μαγειρικής τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε έντυπη μορφή. Αυτό θα 
πρέπει να διαφημιστεί προδραστικά στα παραδοσιακά μέσα και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την προσέγγιση νεανικού κοινού. Θα πρέπει 
επίσης να εκπαιδευτούν οι γονείς, ώστε να μάθουν ποιος είναι ο καλύτερος 
τρόπος να χρησιμοποιούν τα τρόφιμα, προκειμένου να υιοθετήσουν έναν 
υγιεινό τρόπο ζωής. Θα πρέπει να γίνουν σχετικές εποικοδομητικές και 
ενδελεχείς έρευνες.  

 
Τα σχολικά μαθήματα μαγειρικής και διατροφής θα βελτιώσουν την υγεία των 
νέων και θα αποθαρρύνουν την κατανάλωση γρήγορου φαγητού. Η 
εκπαίδευση των παιδιών τούς επιτρέπει να μεταφέρουν στους γονείς τους όσα 
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έμαθαν. Επιπλέον, η εκπαίδευση των γονέων σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής 
θα αποτελέσει καλό προηγούμενο για τα παιδιά.  
 
Συνιστούμε να εντατικοποιηθεί η δημόσια εκστρατεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «HealthyLifestyle4All» σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής και να 
προβληθούν τα οφέλη της κοινωνικής δραστηριότητας με συγκεκριμένα 
παραδείγματα και με τη χρήση μιας ολιστικής προσέγγισης. Οι ενημερωτικές 
εκστρατείες θα πρέπει να στοχεύουν συγκεκριμένες ομάδες-στόχους και θα 
πρέπει να επιλέγονται τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας για καθεμία από τις 
ομάδες-στόχους. Επιπλέον, είναι σημαντικό να παρέχονται ανταμοιβές και 
συστήματα κινήτρων για την προώθηση της θετικής συμπεριφοράς. Στις 
εκστρατείες θα πρέπει να συμμετέχουν επηρεαστές γνώμης (influencers), 
διασημότητες ή αρχές. Οι εκστρατείες θα πρέπει να τονίζουν τα διττά οφέλη 
τόσο για την υγεία, όσο και για το περιβάλλον και το κλίμα. Επιπλέον, 
επιδοτήσεις για τον δωρεάν δημόσιο αθλητισμό θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες σε όλα τα κράτη μέλη. 

 
Ο υγιεινότερος τρόπος ζωής έχει θετικό αντίκτυπο στο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης, μειώνοντας τα προβλήματα υγείας. Η σωματική υγεία έχει 
αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και την ευτυχία. Οι τρέχουσες εκστρατείες δεν 
είναι ευρέως γνωστές. Η συμπερίληψη προτύπων ρόλων και επηρεαστών 
γνώμης θα καταστήσει την εκστρατεία πιο αποτελεσματική και ελκυστική.  
 
 
Συνιστούμε μια ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τα υγιεινά τρόφιμα και 
τη διατροφή. Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει υψηλότερους φόρους για το 
κρέας και τη ζάχαρη, οι οποίοι θα εγκριθούν στα κράτη μέλη. Θα πρέπει να 
διερευνήσει επιλογές για τη διαφοροποίηση των υγιεινών από τα ανθυγιεινά 
τρόφιμα και να τα θέσει σε διαφορετικές κατηγορίες ΦΠΑ. Συνιστούμε την 
τοποθέτηση πολύ σαφών προειδοποιητικών ενδείξεων στα πολύ ανθυγιεινά 
τρόφιμα (όπως τα προϊόντα καπνού). Επιπλέον, συνιστούμε μια 
πανευρωπαϊκή διατροφική βαθμολογία, με σχετικές πληροφορίες και έναν 
κωδικό QR, ώστε οι καταναλωτές να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες 
αποφάσεις. Διερεύνηση επιλογών με σκοπό τα υγιεινά τρόφιμα να είναι 
φθηνότερα από τα ανθυγιεινά και οι αγρότες να θεωρούν ελκυστικότερη την 
παραγωγή υγιεινών προϊόντων.  

 
Τα υγιεινά τρόφιμα αποτελούν τη βάση της υγιεινής διαβίωσης. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν τόσο η πλευρά της παραγωγής όσο και η πλευρά της 
κατανάλωσης. Η παραγωγή υγιεινών προϊόντων επιδρά επίσης θετικά στο 
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περιβάλλον και μπορεί να συμβάλει στη στήριξη των τοπικών αγροτών. Εάν 
υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή υγιεινών τροφίμων, οι τιμές θα μειωθούν και 
η ζήτηση θα αυξηθεί. 
 
Υποάξονας 1.2 Περιβαλλοντική εκπαίδευση  
 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να θεσπίσει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την 
παροχή κινήτρων για την ένταξη ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα για τους 
μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο εν λόγω 
μηχανισμός χρηματοδότησης θα πρέπει να περιλαμβάνει κονδύλια που 
προορίζονται για γονείς που χρειάζονται οικονομική βοήθεια. 

 
Τα σημερινά εκπαιδευτικά συστήματα δεν περιέχουν αρκετά πρακτικά στοιχεία 
που να προωθούν τις άμεσες και ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
παιδιών και του περιβάλλοντος. Τα υφιστάμενα προγράμματα, που 
εκπονούνται από βραχυπρόθεσμη σκοπιά, είναι ανομοιογενή και δεν 
προάγουν την αναγκαία αλλαγή νοοτροπίας. Οι γονείς θα πρέπει να λαμβάνουν 
βοήθεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν 
εξίσου από το πρόγραμμα και ότι κανένα παιδί δεν αποκλείεται για 
οικονομικούς λόγους.  
 
 

Άξονας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας  
 
Υποάξονας 2.1 Υγιές φυσικό περιβάλλον  
 
 
Συνιστούμε την άμεση εφαρμογή του υψηλότερου δυνατού προτύπου 
ποιότητας των υδάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την εξοικονόμηση νερού, 
προτείνουμε ένα σύστημα επιβράβευσης που θα βασίζεται στην τιμολόγηση 
του νερού κατά τρόπο που να ενθαρρύνει και να παρέχει κίνητρα για 
λιγότερη κατανάλωση, π.χ.: 1) με τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος 
που θα ενθαρρύνει τους καταναλωτές να παραμένουν κάτω από τη μέση 
ποσότητα κατανάλωσης νερού (δηλαδή, αύξηση της κατανάλωσης νερού 
κατά 10 % θα αυξάνει την τιμή κατά 11 %), 2) με τη δημιουργία ενός 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων ρύπανσης του νερού από τις 
κατασκευαστικές εταιρείες, το οποίο θα είναι παρεμφερές με την ήδη 
ισχύουσα αγορά αδειών εκπομπής άνθρακα. 
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Η σύσταση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η αύξηση των τιμών 
αποτελεί κίνητρο για όλους τους χρήστες να λαμβάνουν πιο συνειδητές 
αποφάσεις σχετικά με την κατανάλωσή τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορετικές πραγματικότητες των χωρών της ΕΕ και με στόχο τη δημιουργία 
ενός κοινωνικά δίκαιου συστήματος, μπορούμε να στηρίξουμε τους 
φτωχότερους πληθυσμούς στη διαχείριση των υδάτων μέσω της 
συνεπένδυσης σε υποδομές ύδρευσης και σε έρευνα. 
 
 
 

Άξονας 3: Αναπροσανατολισμός της οικονομίας και της κατανάλωσης 
 
Υποάξονας 3.1 Ρύθμιση της υπερπαραγωγής και της υπερκατανάλωσης  
 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να επιβάλει πρόστιμα στις εταιρείες οι οποίες απορρίπτουν 
απούλητα προϊόντα λόγω υπερπαραγωγής. 

 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες θεωρούν πιο επικερδή την απόρριψη 
απούλητων προϊόντων αντί της ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησής τους. Ως 
εκ τούτου, είναι σημαντικό να αποθαρρυνθεί η υπερπαραγωγή μέσω 
προστίμων, έτσι ώστε η πρακτική αυτή να μην είναι πλέον επικερδής για τους 
παραγωγούς. 
 
 
Υποάξονας 3.2 Μείωση των αποβλήτων 
 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολιτική διαχείρισης 
αποβλήτων για τα νοικοκυριά / τους πολίτες, η οποία θα εστιάζει στην 
πραγματική ποσότητα αποβλήτων που παράγουν και θα συμπληρώνεται 
από μέτρα αναγκαία για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα 
οφέλη της μείωσης της παραγωγής αποβλήτων και της χωριστής συλλογής 
αποβλήτων. Πρέπει επίσης να εφαρμοστούν μέτρα που στοχεύουν σε 
κοινωνικά μειονεκτούσες οικογένειες (π.χ. νεαρές οικογένειες με παιδιά, 
ηλικιωμένους κ.λπ.), σύμφωνα με την αρχή «κανείς στο περιθώριο». 

 
Η σύσταση αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενιαίας προσέγγισης για τη διαχείριση 
των αποβλήτων στα νοικοκυριά, διευκολύνει επίσης την προστασία του 
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περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των αποβλήτων, τονώνει περαιτέρω την 
κυκλική οικονομία και αυξάνει την αποδοτικότητα της συλλογής αποβλήτων. 
Τέλος, αυξάνει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και το αίσθημα 
περιβαλλοντικής ευθύνης τους. 
 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να προωθήσει τον ανταγωνισμό στην ελεύθερη αγορά και 
να ενθαρρύνει τον ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχει πιο ενεργά στην 
επεξεργασία των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, και σε 
δραστηριότητες ανακύκλωσης και αναβαθμιστικής ανακύκλωσης. 

 
Η ΕΕ είναι το κατάλληλο επίπεδο για την εφαρμογή της παρούσας σύστασης, 
διότι συμπληρώνει την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και το σχέδιο δράσης 
για την κυκλική οικονομία. Επιπλέον, η εφαρμογή της σύστασης θα αυξήσει τις 
καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων και θα βελτιώσει την 
ποιότητα της διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και τον όγκο των 
επεξεργασμένων αποβλήτων, διότι σ’ αυτές τις δραστηριότητες θα 
συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες. 
 
 
Υποάξονας 3.3 Δίκαια προϊόντα, ισότιμη πρόσβαση και δίκαιη κατανάλωση  
 
 
Συνιστούμε τη μετεγκατάσταση βιομηχανιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
με σκοπό την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας που παράγονται με 
δίκαιο τρόπο και την αντιμετώπιση των κλιματικών ζητημάτων. 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τεχνογνωσία που πρέπει να προωθηθεί στη δική 
της αγορά. 
Λόγω της μετεγκατάστασης βιομηχανιών εκτός της ΕΕ, ιδίως στην Ασία, έχουν 
επίσης μετεγκατασταθεί ορισμένες επαγγελματικές ικανότητες. Η παρούσα 
σύσταση συνεπάγεται την επαγγελματική κατάρτιση των Ευρωπαίων 
εργαζομένων.   
Εμμένουμε στην ανάγκη να αποφευχθεί η μετεγκατάσταση μεταξύ των 
διαφόρων κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός. 
Παρατηρήσαμε ότι η μαζική μετεγκατάσταση βιομηχανιών σε ολόκληρο τον 
κόσμο επηρεάζει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Ως εκ τούτου, η τοπική 
παραγωγή θα οδηγήσει σε υγιέστερους πολίτες και σε υγιέστερο περιβάλλον. 
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Άξονας 4: Προς μια βιώσιμη κοινωνία  
 
Υποάξονας 4.3 Φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές  
 
 
Συνιστούμε οι μεγάλες πόλεις να λαμβάνουν κυρώσεις ή επιδοτήσεις, 
ανάλογα με τις επιδόσεις τους στα δημόσια μέσα μεταφοράς τους όσον 
αφορά το περιβάλλον και τη ρύπανση (ηλεκτρικά οχήματα, πράσινες 
δημόσιες μεταφορές, πεζοδρομήσεις, ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτων 
κ.λπ.). Οι κυρώσεις ή οι επιδοτήσεις που στοχεύουν στις τοπικές αρχές θα 
πρέπει να εφαρμόζονται ιδίως με βάση τις αλλαγές που εφαρμόζουν οι 
πόλεις στις οικολογικές μεταφορές, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 
αφετηρίας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της νομοθεσίας της, θα πρέπει 
να θεσπίσει ορισμένους δείκτες επιδόσεων όσον αφορά τα μέτρα ρύπανσης 
και την αναλογική μείωση. Αυτό θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα 
σημεία αφετηρίας κάθε πόλης.  

 
 

Αυτό το συνιστούμε διότι οι πόλεις έχουν πληγεί από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση, η οποία έχει προκαλέσει ορισμένα προβλήματα υγείας. Η ανάπτυξη 
πράσινων μεταφορών θα βελτιώσει τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων και θα 
μειώσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι επιδοτήσεις και οι κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικά μέτρα για την προώθηση αλλαγών και τη συμβολή στην 
προσαρμογή σε διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν σε διάφορες 
πόλεις. 

 
 

Συνιστούμε η νομοθεσία της ΕΕ να περιορίζει και να ρυθμίζει τη χρήση 
κρουαζιερόπλοιων και πτήσεων μικρών αποστάσεων. Όσον αφορά τις 
μεταφορές, πρέπει να παρέχονται στους πολίτες οικολογικές εναλλακτικές 
λύσεις. Μία από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να είναι η 
τυποποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών, η οποία θα επιτρέψει να 
συνδεθούν μεταξύ τους οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Συνιστούμε επίσης η ΕΕ 
να επιδοτήσει την αλλαγή του μέσου μεταφοράς εμπορευμάτων, ώστε οι εν 
λόγω μεταφορές να καταστούν πιο φιλικές προς το περιβάλλον, όπως η 
μεταφορά με τρένο και πλοίο (σε διαδρομές μικρών αποστάσεων). 

 
Αυτό το συνιστούμε επειδή οι διαδρομές μικρών αποστάσεων είναι πολύ 
συχνές, ρυπογόνες και μπορούν εύκολα να υποκατασταθούν. Ο περιορισμός 
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των κρουαζιερόπλοιων θα μειώσει τη θαλάσσια ρύπανση (ένα κρίσιμο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα) και τις αρνητικές επιπτώσεις στις παράκτιες πόλεις. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να δημιουργήσουμε πιο προσιτές εναλλακτικές λύσεις σε 
σύγκριση με τις πιο ρυπογόνες. Η ύπαρξη σιδηροδρομικών γραμμών ίδιου 
πλάτους θα βελτιώσει τις σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 
πρωτευουσών. 
 
 

Άξονας 5: Φροντίδα για όλους 
 
Υποάξονας 5.2 Μια ευρύτερη κατανόηση της υγείας  
 
Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της εκστρατείας 
«HealthyLife4All», να προωθήσει επίσης πρωτοβουλίες όπως αθλητικές 
κοινωνικές εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία, διετείς 
ολυμπιάδες ανοικτές σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλα τα αθλήματα 
[όχι για τους επαγγελματίες]. Συνιστούμε επίσης την ανάπτυξη δωρεάν 
ευρωπαϊκής αθλητικής εφαρμογής για την παροχή κινήτρων για συλλογικές 
αθλητικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει τους ανθρώπους 
να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω του αθλητισμού. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες 
αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν και να κοινοποιηθούν ευρέως. 

 
Προκειμένου ο ευρωπαϊκός πληθυσμός να γίνει υγιέστερος, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να προωθήσει τον αθλητισμό και τον υγιεινό τρόπο ζωής. 
Επιπλέον, πολύ συχνά ο πληθυσμός δεν γνωρίζει τη σχέση μεταξύ αθλητισμού 
και υγιεινής ζωής. Η εφαρμογή είναι σημαντική, διότι οι άνθρωποι έχουν 
μεγαλύτερη τάση να ασχοληθούν με τον αθλητισμό εάν αυτό γίνεται σε 
συλλογικό επίπεδο. 
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